
          ESTADO DO RIO DE JANEIRO
         SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME DA PROPONENTE: ENDEREÇO:

C.N.P.J.: INSC. ESTADUAL:                                           INSC. MUNICIPAL

BANCO:                                                AGÊNCIA:                                        C/C Nº: E-MAIL.: TELEFONE:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL R$

1 UNID. 3.000 0,00

2 UNID. 560 0,00

3 UNID. 2.000 0,00

4 FRASC. 1.000 0,00

5 CX 1.000 0,00

6 FRASC. 5.000 0,00

7 UNID. 1.500 0,00

8 UNID. 1.500 0,00

          PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/19-FMS – PROCESSO Nº 577/19

DATA DA ABERTURA: 02/10/2019 ÀS 10 HS

OBJETO: CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES  DE MATERIAIS DE CURATIVO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE, A LEI Nº 8666/93 E O DECRETO MUNICIPAL 60/15

Atadura especial de 100% algodão com tela nobre, contendo uma trama mais fechada, com absorção e uma 
leve sensação de elasticidade, impregnada com pasta contendo óxido de zinco micronizado, possui também 
acabamento em suas bordas, diminuindo assim, a possibilidade de desfiamentos e partículas aderidas, 
medindo 10,2 x 9,14cm

Curativo de filme transparente de poliuretano, não estéril com adesivo acrílico, permeável ao oxigênio e 
vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias complementado por suporte quadriculado para 
mensurão de regiões, em rolo de 10cm x 10 mt, embalagem individual

Creme Protetor de barreira hipoalergênico para adultos e crianças na prevenção de irritação da pele na área 
de fraldas e outros, com óleo de girassol, triglicerídeos de cadeia média, óxido de zinco micronizado e 
vitamina E, apresentado em bisnaga com tampa flip-top sob pressão com 100g

Gel Dermoprotetor a base de AGE, vitamina A e E, lecitina de soja, triglicerídeos de cadeia média, óleo de 
copaíba, óleo de melaleuca, com tampa flip-top sob pressão, apresentado em bisnaga de 100g

Gaze rayon embebida em óleo dermoprotetor composto de AGE, vitamina A e E, óleo de copaíba e óleo de 
melaleuca, medindo 7,5x7,5cm. Caixa com 24 unidades

Gel para uso em feridas, composto de 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina, carboximetilcelulose, 
glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm 
e TOC < 500 ppb, com propriedade umectante, emoliente e desbridante; com laudos de: ação bactericida 
para pseudômonas, salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade 
cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. Frasco de polietileno transparente com 100 gr, flexível com 
bico próprio para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Registrado 
na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV.

Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com alta capacidade de 
absorção vertical, proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém prata iônica como 
componente ativo com liberação sustentada. Não adesivo. Face superior apresenta filme de poliuretano com 
impressão. Impermeável à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e sevindo de 
barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Tamanho 10x10cm

Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com alta capacidade de 
absorção vertical, proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contém prata iônica como 
componente ativo com liberação sustentada. Não adesivo. Face superior apresenta filme de poliuretano com 
impressão. Impermeável à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e sevindo de 
barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. Tamanho 15x15cm



9 FRASC. 800 0,00

10 UNID. 1.500 0,00

11 FRASC. 2.000 0,00

12 FRASC. 500 0,00

13 UNID. 2.000 0,00

VALOR TOTAL R$ 0,00

PREGOEIRO CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

Gel Barreira de adesão hidratante para feridas com ação antisséptica, antifilogística, emoliente, composto por 
ácido linoléico, tocoferol, palmitato de retina, triglicerídeos dos ácidos caprílicos/capricho, alfa bisabolol, óleo 
de girassol, óleo de copaíba, cloridrato de polihexametileno biguanida 0,2%, lecitina de soja, álcool 
cetoestearílico etoxilato, hodroxietil celulose lanolina, esterato de sorbitan, oleato de sorbitan. Embalagem 
em bisnaga de polietileno opaco com tampa flip-top no volume de 250g . Registrado na ANVISA como 
produto para saúde, classe de risco IV

Curativo de Hidrofibra c/ prata, 10x10cm cobertura de hidrofibra com prata, carboximetilcelulose e alginato de 
calcio e rico em ácido gulurônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proprorcionam absorção local 
vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Derivado de algas marinhas, com apresentação 
em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm

Loção Oleosa a base de AGE , vitamina A e E, lecitina de soja, triglicerídeos de cadeia média, óleo de 
copaíba e óleo de malaleuca, apresentado em almotolia de 100 ml

Loção Cremosa hidratante a base de AGE, vitamina A e E, D-panteitnol, lecitina de soja, silicone, vaselina 
líquida, veículo aquoso, triglicerídeos de cadeia média, uréia, aloe vera que hidrata, revitaliza e melhora a 
elasticidade da pele, com tampa principal flip-top sob pressão em bisnaga de 100g

Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de polihexanida (PHMB), 
0,1% de betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com 
condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: ação bactericida para pseudômonas, 
salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação 
do potencial de citotoxidade. Frasco de polietileno transparente com 350 ml, flexível com bico próprio para 
irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como 
produto para saúde, classe de risco IV

VALOR TOTAL POR EXTENSO: 


	Plan1

